
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 گذارد؟می تأثیر ما  روان سالمت  بر  چگونه خانه شلوغی و نظمی بی

 تیم تحریریه گرین لیست 



  

    

 

1 
www.greenlist.ir 

 گذارد؟می تأثیر ما روان سالمت بر چگونه خانه شلوغی و نظمی بی

 

 شلوغی خانه و تاثیرات منفی ناشی از آن 

تواند در اثر عوامل مختلفی نظیر: ظروف داخل سینک، انبوه  می خانه شلوغی •

 .بر روی زمین و… رخ دهد  ریخته، وسایل پخش شدههای کثیف، کمدهای بهملباس

تواند  هایی در خانه چه میریختگیاما سوال اصلی این است که دلیل ایجاد چنین بهم •

های چگونه شاد بودن توسط  گرایانه باعث شده که روشباشد؟ زندگی مصرف

 .جامعه به ما آموخته شود

یگری  ریختگی خانه در ایجاد استرس و رکود بیش از حد، نتیجه دنظمی و بهمبی •

 .در پی نخواهد داشت

های  های ایجاد شده در اثر رهایی از وابستگیوابستگی احساسی به وسایل، ترس •

داشتن خاطرات گذشته باعث نامنظمی بیش از حد  نگهعاطفی و نیاز شدید به زنده 

 .شود مان میدر امور روزمره زندگی

وجه تاثیرات  های عاطفی سخت باشد اما روزی متهر چقدر رهایی از وابستگی •

مثبت ناشی از آنها در زندگی خود خواهید شد. اکثر افراد در این مورد با مشکل  

 .مواجه هستند 

های عاطفی تنها به منجر به افزایش داشتن وابستگیاما باید بدانید که زنده نگه •

 .اختالالت روحی و روانی خواهد شد

 افتد؟ در چه مواقعی بهم ریختگی و شلوغی خانه اتفاق می

به هر چیزی که سر جای اصلی خود قرار نگرفته باشد و نظم در چیدمان رعایت  •

هم   خانه شلوغی شود. این موضوع در موردریختگی اطالق می نگردد، صفت بهم

 .وجود دارد
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اما اگر بخواهیم تعریف جامعی از بهم ریختگی داشته باشیم، باید بگوییم که این   •

های ذهنی و  ریختگیشود. بهمکی اطالق میصفت به چیزی فراتر از آشفتگی فیزی

 .دهدنظمی محیط، خود را نشان میهایی است که در بیعاطفی اولین نشانه

  های  نظمیبی رفع های مختلف جهتهای انگیزشی به روشدر اکثر کتاب •

هایی  شود. اما یه جای کار مشکل دارد. منشا بسیاری از شلوغیپرداخته می محیط

های فکری و عاطفی ما مربوط  ریختگیکه در محیط با آنها سروکار داریم به بهم

 .شود می

های بد افکار مبهم، ناراحتی، مسائل حل نشده، روابط به سرانجام نرسیده و عادت •

مان تاثیر منفی خود را در محیط زندگی تواننداز مهمترین مواردی است که می

 .نشان دهند

تمامی این موارد حاکی از آن است که ما باید هر چه زودتر به سالمت روان و   •

فیزیکی وسایل موجود در   تواند در نظمذهنمان توجه کنیم. رفع این موضوع می

 .محیط، تاثیر زیادی داشته باشد

ه بهم ریختگی تنها در موارد فیزیکی  کنیم کبسیاری از ما به اشتباه تصور می •

های قدیمی، روابط سمی و حتی  وجود دارد. اما باید بدانید که عواملی نظیر: ایده

 .های فیزیکی، نقش مهمی ایفا کنندریختگیتوانند در تشدید بهمهای قدیمی میعادت

ا  های عاطفی و ذهنی رریختگیدر ادامه با ما همراه باشید تا اثرات مخرب بهم •

 .بررسی نماییم  خانه  شلوغی در

 های عاطفی در شلوغی خانه ریختگیاثرات مخرب بهم

کند،  بیش از هر چیز دیگر نقش مهمی ایفا می خانه شلوغی  چیزی که درآن •

 .های ناسالم عاطفی استوابستگی

های بیشتری در  نظمیها افزایش یابد، شاهد ایجاد بیسامانیکه این نابههنگامی •

 .مان خواهیم بود محیط زندگی
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در این مواقع، فرد در یک دام احساسی گیر خواهد کرد و توان تحرک و   •

 .شودسرزندگی از او سلب می

تالالت ذهنی  از آنجا که خانه باید فضای امنی را برای فرد ایجاد نماید، هرگونه اخ •

 .تواند در به دام انداختن او در تله موثر واقع شودمی

 شلوغی خانه و تاثیر منفی آن بر زندگی اجتماعی افراد 

های مختلف در زندگی  شود تا افراد در انجام فعالیتباعث می خانه شلوغی •

 .شان با مشکل مواجه شوندروزمره

ی جهت انجام کارهای مختلف  به عنوان مثال، نامنظم بودن خانه، مشکالت زیاد •

نظیر: تمرین یوگا، ساخت کاردستی و… به وجود خواهد آورد. در بعضی موارد 

 .امکان دارد که تمایل به دعوت کردن مهمان به منزلمان را نداشته باشیم 

توانند بر زندگی اجتماعی شما و همچنین ارتباطتان با سایر  تمام موارد ذکر شده می •

 .افراد تاثیر منفی بگذارند 

اگر زمانی احساس کردید که در مورد حذف وسایل اضافی مقاومت زیادی از خود   •

 .ایدعاطفی گیر افتاده دهید، بدانید که در تله وابستگینشان می

 بر احتکار بیش از اندازه شلوغی خانه و تاثیر آن 

ای است که ما تمایل به  به خاطر وسواس بیش از اندازه خانه شلوغی گاهی اوقات، •

 .نگهداری از وسایل اضافی داریم

 .دهنده خال درونی فرد استدلیل نگهداری از وسایل اضافی، نشان •

زیرا او نهایت تالشش را خواهد کرد تا خالهای درونی خود را با نگهداری  •

 .های مادی، پر کندچیز
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اکثر این وسایل، دارای ارزش عاطفی برای فرد بوده که خالص شدن از آنها به   •

 .پذیر نیستاین راحتی امکان

برند، تمایل دارند اقالم مادی را بدون توجه  افرادی که از اختالل احتکار رنج می •

 .آوری کنندبه ارزش آنها جمع

ها نشان و عدم سازماندهی دارایی نظمیتواند تاثیر خود را در بیهمین امر می •

 .دهد

  اضافی وسایل شر از شدن خالص برای  طالیی نکات و   منطقی  دلیل ۵ مطالعه: پیشنهاد

 خانه 

 با نکات مهم در زمینه کاهش بهم ریختگی و شلوغی خانه آشنا شویم 

 .وجود دارد خانه شلوغی راهکارهای زیادی در مورد رفع مشکل بهم ریختگی و  •

ت سازماندهی  های زیادی را جهت تهیه فهرسدر این زمینه ممکن است که ساعت •

 .وسایل ضروری در خانه، صرف نماییم

گونه تغییری در رفع مشکل به وجود نخواهد آورد.  در واقع انجام این کارها هیچ •

 .دلیل آن هم واضح است

ایم احساس مثبتی نسبت به وضعیت روحی با عاطفی خود  زیرا هنوز ما نتوانسته •

 .داشته باشیم

توانند در ایجاد یک  حذف احساسات منفی و نگرش مثبت به اتفاقات زندگی می •

 .زندگی سرشار از نظم، نقش داشته باشند

 دور انداختن زباله و تاثیر آن در رفع بهم ریختگی و شلوغی خانه 

شده، وسایل شکسته و… باید  ها نظیر: کاغذها، لوازم آرایشی منقضیالهتمامی زب  •

 .دور ریخته شوند

https://greenlist.ir/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%b5-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d8%b1-%d9%88%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%b6%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87/
https://greenlist.ir/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%b5-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d8%b1-%d9%88%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%b6%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87/
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 .، بسیار موثر واقع خواهد شدخانه شلوغی این مورد در رفع بهم ریختگی و  •

 اهدا کردن وسایل غیرضروری به فرد نیازمند 

این است که خود را از شر  خانه  شلوغی های مهم در رفع مشکلیکی از روش •

 .های غیرضروری خود به چیزهای مادی، خالص نماییدبستگیوا

توانیم  هایی است که میشاهدا کردن این وسایل به فرد نیازمند، یکی از بهترین رو  •

 .به آن اشاره نماییم

 جدا کردن کمد لباس بر اساس فصل

های فصلی که در آن هستید  فضای کمد لباس خود را سازماندهی کرده و تنها لباس •

 .کمد خود قرار دهید را در

تواند تاثیر مثبت داشته  می خانه شلوغی دهی به افکارتان و رفعاین مورد در نظم •

 .باشد

 اعتقاد داشتن به فلسفه فنگ شویی در زندگی

 .کندتان اشاره میشویی به حفظ تعادل و صلح بین شما و محیط زندگیفنگ •

هدف این است که تمامی عناصر داخلی خانه به صورت اصولی چیدمان شوند تا   •

 .به حفظ بیشتر تعادل در محیط منجر شود

 بندی نهایی جمع

 .نمایدمان اختالل ایجاد های روزمره زندگیتواند در انجام فعالیتمی خانه شلوغی •

جهت رفع این مشکل باید ببینید که چه مواردی در زندگی شما خوب پیش   •

 .روندنمی

با پاسخگویی به این سوال، مشکالت زیادی را در نحوه زندگی کردن خود خواهید   •

 .یافت
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توانند به شما جهت ایجاد  شناسایی کردن این مسائل و تالش جهت رفع آنها می •

 .سبک زندگی بهتر کمک نمایند 

 


